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إليك مفهوماً جديداً بالكامل.

ماذا لو كنت تستطيع إبطاء وتيرة الحياة أو تسريعها وفق رغبتك؟

يمكنك القيام بكّل ما يحلو لك، سواء كان صغيراً أم كبيراً.

يمكنك التعويض عّما فاتك أثناء مسيرتك.

يمكنك االنعزال عن محيطك أو االنخراط فيه بالكامل في أّي لحظة.

الخيار لك. والوقت وقتك.

ويمكنك االستمتاع به كما تشاء.

تتالءم هذه الفكرة الجديدة مع أّي شيء تقّرره، وأينما كانت وجهتك.

تعّرف على كاديالك XT4  2019 األولى على اإلطالق

أقـــــــــدم بــــعـــظـــمــــــة X T 4 كــاديــالك 
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جــديــد.   نـهــج 
جــديــدة. انـطـالقـة 

تجّسد XT4  2019 األولى على اإلطالق نهجاً جديداً لسيارة الكروس أوفر. عّبر عن أسلوبك، 

وثقتك بنفسك، والرقّي الذي تتمّيز به بسهولة تاّمة. تمّتع بقيادة مشّوقة للغاية بحيث 

سترغب في إطالق العنان لنفسك والقيادة على الطرقات الوعرة. تتمّيز XT4 بالقدرة 

على نقلك إلى عالم آخر، من دون أن ترغب في مغادرتها أو حتى أن تحتاج إلى ذلك.

يمكنك إضفاء طابعك الخاص على XT4 من خالل فئة الفخامة، أو فئة الفخامة المميزة، 

أو الفئة الرياضية. تعكس هذه الخيارات الثالثة الحضور الخارجّي لسيارة رياضية متعّددة 

االستخدامات، لكن وفق أسلوب مدمج ورياضي. تزخر المقصورة الداخلّية بالتكنولوجيا 

وخاصيات الراحة والرفاهية لتتيح لك التواصل بسهولة، وتقّدم الدعم لك ولعالمك. 

والمدهش في األمر أّن كّل هذه المّيزات تأتي ضمن مساحة كبيرة تؤّمن لك الراحة.

XT4 من الفئة الرياضية بلون أزرق Twilight معدني. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.
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ينعكس أسلوبك في الطراز الذي تختاره. نقّدم طريقة جديدة كلياً إلضفاء طابع شخصي 

على سيارة كاديالك. يمكنك االختيار بين طرازات XT4 من فئة الفخامة أو فئة الفخامة 

 المميزة أو الفئة الرياضية. يقّدم لك كّل خيار مواصفات فريدة للمظهر وللمّيزات الداخلية، 

ما يمنح مركبتك شخصية خاصة بها. طراز الفئة الرياضية مستوحى من األداء العالي. فيما 

يتمّيز طراز فئة الفخامة المميزة بأسلوب مفعم بالثقة واللمسات المعاصرة في الوقت 

نفسه. أّما اللمسة األخيرة فملكك.

إلى اليمين: XT4 الفخامة المميزة بلون رمادي Shadow معدني. إلى اليسار: XT4 من الفئة الرياضية بلون أزرق Twilight معدني. تظهر المركبتان مع التجهيزات المتوفرة.
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 إدراك معّزز 
بكّل ما يحيط بك

تقّدم XT4 مجموعة واسعة من ميزات تكنولوجيا دعم السائق 

التي يمكنها مساعدتك إلدراك كّل ما يحيط بك بشكل أفضل، 

وتؤّمن لك راحة البال اإلضافية التي تستحّقها على الطرقات.
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تجهيزات XT4 الفئة الرياضية بلون أسود فحمي مع لمسات بلون القرفة. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.

برحابتها مضيافة 
بفضل رحابة حّيز األرجل الخلفي األفضل في فئتها، ستجد مساحة 

داخلية مذهلة تلبي احتياجات الركاب. وإلى جانب المقاعد الخلفية 

القابلة للطي والتسطيح بالكامل بنسبة 60/40، ستتوّفر لك 

مساحة كبيرة لخوض غمار مغامرة مشّوقة في نهاية األسبوع.
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أياً كانت وجهتك،  الرحلة، 
بحد ذاتها متعة 

يوّلد محرك تيربو سعة 2.0 ليتر الجديد بالكامل قوة 237 حصاناً و350 نيوتن متر من عزم 

الدوران. وما إن تلمس قدمك الدواسة حتى تشعر بأنك تقلع عن األرض. وقد تم تصميم 

المحرك الجديد مع أخذ نظام إدارة استهالك الوقود النشط باالعتبار. وتعمل هذه التكنولوجيا 

على إيقاف األسطوانات تلقائياً لجعل القيادة ممتعة فحسب ولتحسين الفعالية في 

استهالك الوقود أيضاً. ويترافق المحّرك مع ناقل حركة بـ9 سرعات وتقنية المقبض الفاصل 

الثنائي لنظام الدفع الرباعي المتواصل، لتخوض رحلة ال مثيل لها كل مرّة.

إلى اليمين: محرك تيربو سعة 2.0 لتر الجديد. في األعلى: XT4 الفخامة المميزة بلون رمادي Shadow معدني. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.
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عصرية  سيارة 
متعّددة 

االستخدامات 
رياضّية بمقاييس 

يبدأ التصميم الجريء الجديد من خالل الخط الجانبّي العلوّي المفعم بالقّوة الذي يمتّد على طول الناحية 

 .XT4 الجانبّية بأكملها للمساعدة على تسليط الضوء على المقاييس القوّية والمدمجة في الوقت نفسه في

أّما قاعدة العجالت الطويلة، مع كّل عجلة موجودة في الطرف األقصى للزاوية، فتقّدم وقفة ثابتة ومتشّبثة 

باألرض. يمكنك إضفاء طابعك الشخصّي على XT4 من خالل سمات التصميم المحّددة التي تتالءم مع أسلوبك 

الشخصي وشغفك. تستطيع االختيار من بين ثالثة طرازات مختلفة هي: فئة الفخامة، وفئة الفخامة المميزة 

والفئة الرياضية، حيث تقّدم كّل منها لمسات داخلّية فريدة من نوعها.

تمتاز اللمسات النهائّية الخارجّية لفئة الفخامة المميزة بالهيبة واألناقة مع شبك أمامّي بلمسات معدنّية المعة 

محاط بكروم Galvano، وسكك السطح، ومحيط النوافذ الجانبية من األلومنيوم Satin-Aluminum. مقابض 

أبواب مضيئة بلون الهيكل بلمسات من الكروم Satin-Chrome ترشدك للوصول إليها في الظالم. واجهات 

أمامية وخلفية سفلية بلمسات من الفضي المعدني المتوسط. عجالت معدنية قياس 20 إنش مع لمسات 

Diamond-Cut تجّسد التمّيز بأبهى صوره.

مستوحاة من األداء العالي، تتمّيز اللمسة النهائّية الخارجّية للفئة الرياضّية بشبك أمامّي 

باللون األسود الالمع محاط بلمسات Galvano، وسكك السطح ومحيط النوافذ والواجهات 

األمامية والخلفية السفلية بلمسات من اللون األسود الالمع. تتمّيز عدسات المصابيح 

الخلفية بلون داكن مع كثافة معتدلة، وتشتمل العجالت المعدنية المتوّفرة قياس 20 إنش 

بخمسة قضبان شعاعية مزدوجة على لمسات Diamond-Cut المدهشة.

تمتاز كّل الطرازات بمصابيح LED أمامية وخلفية. ويضفي التصميم الجريء السطوع 

واالستتثنائية إلى المصابيح األمامية. تعكس المصابيح الخلفية طابع المصابيح األمامّية، 

لكّنها تنساب عبر الهواء بتصميم الشفرة المضيئة األنيقة التي تعّبر بشكل واضح وصريح 

عن أسلوب كاديالك.

حـتـى 

خـارجـيــة  LED مـصـابــيـح

خياراً مختلفاً للتصميم الخارجي
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رحابة داخلية مضيافة ال تسهل مغادرتها. اكتشف مجموعة هائلة من التصاميم وخصائص 

الراحة والرفاهية داخل XT4 سواء من خالل المواد المدهشة أو المرونة األنيقة، اجلس 

واسترِخ في ذروة األناقة والفخامة، أو انطلق بأقصى سرعة. أنت تقّرر تفاصيل مقصورتك 

الداخلية. تعكس المواد المختارة بعناية االهتمام والتفاني في إتقان المهارة الحرفّية 

التي تجدها في العديد من اللمسات النهائّية، باألخص عملّية القّص والخياطة الجديدة 

التي تعتمدها كاديالك في أنماط تطريز لولبية الشكل تمتّد حتى مساند اليد على األبواب 

بطابعها األنيق والخالب.

يمتاز التصميم الداخلي لفئة الفخامة المميزة باألناقة والرفاهية ويشتمل على مقاعد 

مغّلفة بالجلد وألومنيوم بلمسات Diamond-Cut، أو خشب عالي اللمعان بلمسات 

.Fineline Calico أو خشب عالي اللمعان بلمسات ،Linear Galaxy

إن كنت ترغب في إطاللة أكثر جرأة، فستتمّتع بطراز الفئة الرياضّية مع مقود ودواسات 

بطابع رياضي، أو لمستين تصميميتين اختياريتين من األلياف الكربونية، أو الخشب الطبيعي. 

 وتضفي هذه اللمسات إطاللة جريئة ورياضّية إلى المقصورة الداخلية لتوازي بذلك 

الشكل الخارجي.

خيارات متوّفرة للتصميم الداخلي

متر مساحة حّيز األرجل الخلفي 
األفضل ضمن فئتها
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 سيتمّتع الضيوف ورفاق السفر بمساحة حّيز األرجل الخلفي الرائدة في فئتها، ليحظى الجميع 

بمساحة كافية للتمّدد من جهة، وتّتسع كّل أغراضهم من جهة أخرى. تتمّيز XT4 بحّيز حمولة 

فسيح وراء المقاعد الخلفية. عندما تحتاج إلى المزيد من حّيز الحمولة، يمكنك طّي المقاعد 

الخلفّية المجزأة بنسبة 60/40. عند طّيها، تشكّل أرضّية الحمولة والمقاعد المطوية مساحة 

للتخزين. مسّطحة 

وستتفاجأ بشكل إيجابي عندما تكتشف أن أرضية الكونسول األمامي وحدها تحتوي على أكثر 

من ست مساحات للتخزين. هذا فضالً عن وجود حّيز للمظّلة في البابين األماميين، وحاملة هاتف 

قابلة للتعديل في الكونسول للمزيد من المالءمة والراحة.

وأخيراً عندما تكون يداك محّملتين باألغراض وتقترب من الناحية الخلفية من XT4 والمفتاح 

في حوزتك، ما عليك سوى القيام بحركة ركل تحت الجهة اليسرى للواجهة الخلفية السفلية، 

.LED وسيفتح الباب الخلفي الذي يعمل دون استخدام اليدين والمضيء بشعار العالمة بتقنية

نسبة المقاعد الخلفية 
القابلة للطي

للتخزين  مساحات 
في الكونسول األمامي
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بساطة 
التكنولوجيا 

المتطّورة
تتمّيز XT4 بالذكاء بكل جوانبها، ال سيما مع العدد الهائل من المّيزات التكنولوجية التي تسمح لك، 

 ولعالمك، ولمركبتك بالتواصل أكثر من أّي وقت مضى. لذا يمكنك االسترخاء واالستمتاع بالرحلة. 

أداة التحكّم الدّوارة الجديدة هي من الخيارات األربعة لتشغيل واجهة نظام تجربة مستخدم كاديالك1. 

على سبيل المثال، من أجل تخّطي إحدى األغنيات، يمكنك قول أمر صوتّي، أو استخدام الشاشة التي 

تعمل باللمس، أو الضغط على أداة التحكّم الدّوارة، أو الضغط على الزّر الموجود في المقود.

وستجد في األمام والوسط صّفين من األزرار الصلبة للوصول بسرعة إلى المّيزات التي تستخدمها 

أكثر من غيرها، على غرار أزرار التحكم األوتوماتيكي بالمناخ والمّيزات اإلضافّية. هذا باإلضافة إلى زّر 

الصفحة الرئيسّية ضمن نظام المعلومات والترفيه الذي يعمل كمفتاح اختصار.

ناهيك عن أن كّل المّيزات الالسلكّية بسيطة أيضاً. يمكنك الشحن بسرعة من خالل ميزة الشحن 

المتوّفرة. الالسلكّي2 

1. قد تختلف الوظائف بحسب الطراز. يتطّلب تشغيل الوظائف الكاملة أجهزة بلوتوث متوافقة وهواتف ذكية متوافقة، وبعض األجهزة تتطلب وصلة USB.     2. يقوم النظام السلكياً بشحن 
أحد هواتف PMA أو Qi المتوافقة. تتمّيز بعض الهواتف بتكنولوجيا الشحن الالسلكّي المدمجة، بينما تتطّلب بعض الهواتف األخرى محوالً خاصاً/غالفاً خلفياً خاصاً. لمعرفة إذا كان الهاتف أو 

الجهاز متوافقاً يرجى مراجعة my.cadillac.com/learn أو استشارة شركة الهاتف.

إلى اليمين: أداة التحّكم الدّوارة. إلى األعلى: نظام تجربة مستخدم كاديالك1 وأزرار التحّكم العاملة باللمس.
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إلى األعلى: رؤية محّسنة مع كاميرا الرؤية الخلفية )A(. في األسفل: رؤية تقليدّية مع مرآة الرؤية الخلفية )B(. أعلى اليسار: شاشة معلومات منعكسة على الزجاج األمامي.

تسمح لك كاميرا الرؤية الخلفية1 المبتكرة في كاديالك باستخدام المرآة الداخلية التقليدية أو شاشة 

عرض كاميرا الرؤية الخلفية في المرآة التي تمنحك رؤية أفضل وغير محجوبة لتفّقد حركة السير. 

يستخدم النظام كاميرا مواجهة للخلف تسمح لك بتكبير وتصغير الصورة، واإلمالة عمودياً، وتعديل 

درجة سطوع الشاشة. تشتمل عدسة الكاميرا أيضاً على بخاخ للمساعدة على إبقاء الرؤية واضحة.

مع شاشة المعلومات المنعكسة على الزجاج األمامي باأللوان الكاملة المتوفرة مع أنماط لتختار 

منها، لن تضطر إلبعاد عينيك عن الطريق ألنها ستعرض لك المعلومات التي تحتاج إليها على الزجاج 

األمامي. لم نتغاَض عن أي تفصيل يتعّلق بالجودة في XT4، حتى جودة الهواء. يساعد مؤّين الهواء 

المتوّفر على التخفيف من الملّوثات الهوائّية في المقصورة، على غرار الغبار، وغبار الطلع، والروائح، 

من أجل تأمين الراحة لكّل الركاب.

1. يرجى قراءة دليل المالك للحصول على المعلومات الهامة المتعّلقة بالسالمة.
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 ابتــكاراٌت متفوقــة متوّفرة 
تحيطــك باألمان

لكل ثانية قيمتها
يستطيع نظام الفرملة األوتوماتيكية األمامية 

والخلفية المتوّفر، حتى سرعات معّينة، استشعار 
إمكانية حدوث اصطدام أمامي أو خلفي، وتفعيل 

الفرامل أوتوماتيكياً، في حال عدم قيامك بذلك، 
فيساعدك على تخفيف شدة االصطدام.

تفكير سّباق بحّق
يراقب نظام التنبيه من االصطدامات األمامية 
المتوّفر الحركة المرورية أمام المركبة، ويقوم 

بتنبيهك عند احتمال حصول تصادم، بينما يقوم 
نظام مؤشر المسافة الفاصلة المتوّفر بعرض 

الوقت الفاصل بين مركبتك والمركبة التي أمامك 
)بالثواني( في مركز معلومات القيادة.

تلفت انتباهك. بمهارة.
نظام المقعد المنّبه للسالمة في كاديالك المتوّفر 

والحاصل على براءة اختراع، يعمل على إرسال نبضات 
خفية إلى الجهة اليسرى أو اليمنى، أو الجهتين معاً 
لمقعد السائق، معلناً عن الجهة المعّرضة للخطر، إن 

كانت من اليسار، أو اليمين، أو من الجهتين.

االستقامة في الرحلة
بفضل كاميرا تستشعر حدود المسار، يعمل نظام 

المساعدة على المحافظة على المسار على إدارة 
المقود إذا توقع النظام مغادرة المركبة مسارها 

بشكل غير مقصود أو من دون استخدام إشارة 
االلتفاف. يرسل نظام التنبيه عند االنحراف عن المسار 
المتوّفر الذي يعمل بالتزامن مع نظام المقعد المنّبه 

للسالمة المتوّفر تنبيهاً مرئياً أمامك على لوحة 
العدادات وتنبيهاً نابضاً عبر وسائد المقعد عندما 

تعبر المركبة حدود المسار.

تلفت االنتباه
يقوم نظام التنبيه عند تغيير المسار المتوّفر بمراقبة 

المناطق جيداً خلف المنطقة الجانبية العمياء، 
وإطالق إشارات تحذيرية من خالل شعار المرآة 

الجانبية لتحذيرك عند اقتراب سيارة مسرعة. يقوم 
نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء المتوّفر 

بمراقبة المناطق العمياء، لذا إن كان ثّمة مركبة تسير 
في المسار المجاور، يقوم أيضاً بإنارة شعار المرآة 
الجانبية. في كلتا الميزتين، إن قمت بتفعيل إشارة 

االلتفاف، يبدأ الشعار في المرايا الجانبية بإرسال 
إشارات ضوئية لتحذيرك.

شاهد ما يحيط بك... من الخلف كما األمام
تقوم كاميرا الرؤية الخلفية بتقنية HD تلقائياً بعرض 
صورة مباشرة للناحية الموجودة خلفك على شاشة 

نظام تجربة مستخدم كاديالك. تعكس الخطوط 
اإلرشادّية على الصورة المسار الذي تسلكه، ما 

يساعدك على رؤية الناس والعناصر التي قد تعترض 
طريقك.

حّدد المسافة الفاصلة التي تناسبك
يعمل نظام تثبيت السرعة التفاعلي - المتطّور 

المتوّفر على استخدام تقنية الرادار للحفاظ على 
مسافة محددة بين سيارتك وبين السيارة أمامك 

بينما تتحكّم أنت بالتوجيه

إشعارات تنبهك إلى ما يحدث خلفك
عند الرجوع للخروج من الموقف، يقوم نظام التنبيه 

للسيارات العابرة من الخلف المتوّفر بتحذيرك من 
السيارات القادمة من جهتي السيارة من خالل 

إنذار صوتّي أو تنبيه نابض عبر نظام المقعد المنبه 
المتوّفر. للسالمة 

رؤية شاملة لما يحيط بك
نظام الرؤية المحيطة بتقنية HD المتوّفر يؤّمن 

رؤية شاملة للسيارة والمنطقة المحيطة بها في 
حال الرجوع إلى الخلف أو التقّدم بسرعة منخفضة. 

تنعكس هذه الرؤية على شاشة نظام تجربة 
مستخدم كاديالك، ما يعّزز تنّبهك عند المناورة 

بسرعات منخفضة.

إّن مّيزات السالمة ال تعفي السائق من مسؤولية تشغيل وقيادة السيارة بطريقة آمنة. يجب على السائق البقاء منتبهاً للزحام وما يحيط به، باإلضافة ألحوال الطرقات في جميع األوقات. 
قد يؤثر سوء الرؤية وترّدي األحوال الجوية، وأحوال الطرقات على أداء مّيزات السالمة. يرجى قراءة دليل المالك للحصول على المعلومات الهامة المتعّلقة بالسالمة.

تظهر مواصفات مختارة للسالمة.

نظام الفرملة األمامي األوتوماتيكي

 نظام تثبيت السرعة 
التفاعلي - المتطّور

نظام التنبيه من االصطدامات األمامية

نظام الفرملة األمامي لمنع 
االصطدام بالمشاة

نظام التنبيه للمنطقة 
الجانبية العمياء

نظام التنبيه للسيارات 
العابرة من الخلف

نظام التنبيه عند تغيير المسار

نظام الفرملة األوتوماتيكي الخلفي

نظام المساعدة على المحافظة 
على المسار مع نظام التنبيه عند 
االنحراف عن المسار
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تيربو تشارج  قّوة 
مع تحكم فائق 

المنعطفات عند 
القلب النابض في XT4 هو محّركها. محّرك تيربو شارج سعة 2.0 لتر جديد بالكامل 

يؤّمن تسارعاً سريعاً وقوياً، بفضل تيربو بمنفذين بتقنية Twin-scroll ونطاق مذهل 

لعزم الدوران. كما أّن تقنية المقبض الفاصل الثنائي المتطّورة لنظام الدفع الرباعي 

المتواصل تعّزز اإلثارة والتشويق من خالل قدرة الجّر االستثنائّية. يترافق المحّرك مع 

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات لتأمين قيادة سلسة وفّعالة. هذا يعني أّنك 

ستحظى بالمزيد من الوقت لالستمتاع بالطرقات الشاسعة، والمغامرات الجديدة، 

والذكريات التي تحظى بها في رحالتك.

النظام اإللكتروني الدقيق لتغيير السرعة المتطّور هو وسيلة عصرّية ومالئمة 

لتغيير السرعة. يستعرض التصميم الجديد طريقة مستقيمة الختيار التروس باتجاه 

األعلى واألسفل لتعزيز التشغيل البديهّي. أدوات التحكّم بالسرعات الموجودة وراء 

المقود تؤّمن نقل الحركة بسرعة من خالل الضغط عليها بكّل بساطة، وهي مخّصصة 

لألشخاص الذين يرغبون في قيادة أكثر تشويقاً وتفاعالً.

تسمح لك أنماط القيادة المتعددة بتخصيص تفضيالت القيادة. يقّدم كّل نمط تجربة 

قيادة فريدة وقد تشتمل التغييرات على تعديل التحكّم بدواسة الوقود، ونقاط نقل 

الحركة، وجهد التوجيه، ونظام التعليق الرياضّي النشط المتوّفر.

أعلى اليمين: النظام اإللك�تروني الدقيق لتغي�ير السرعة. في األعلى: XT4 فئة الفخامة المميزة بلون رمادي Shadow معدني. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.

من عزم الدوران

نطاق الدورات في الدقيقة التي يوّلد فيها 
محّرك التيربو سعة 2.0 لتر عزم الدوران األقصى

قّوة المحّرك سعة 2.0 لتر والمشحون توربينياً

350 نيوتن متر 

237 حصاناً  
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فئة الفخامة

X T 4 كــاديــالك 

القوة المحركة

المحّرك تيربو سعة 2.0 لتر، كامات منزلقة، النظام النشط إلدارة الوقود مع 
تكنولوجيا إيقاف األسطوانات، مع 237 حصاناً عند 5000 دورة في الدقيقة 

و350 نيوتن متر من عزم الدوران عند 4000-1500 دورة في الدقيقة
ناقل الحركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات مع النظام اإللكتروني الدقيق لتغيير 

السرعة، أدوات تحكّم بالسرعات مثّبتة في عجلة القيادة، تكنولوجيا التوّقف 
والتشغيل التلقائّي للمحّرك مع زّر يسمح للعمالء بتعطيل الميزة

القوة المحّركة نظام دفع أمامي

الشاسيه ونظام التعليق

الفرامل أسطوانات على العجالت األربع مع نظام منع غلق المكابح ABS، مع 
نظام تجفيف تلقائي ونظام المساعدة الذكي للفرامل

أنماط القيادة قابلة لالختيار من ِقبل السائق، عند الطلب: نمط Tour، ونمط 
Sport، ونمط Snow/Ice؛ نمط الدفع الرباعي المتواصل يحّل مكان نمط الثلج/

الجليد Snow/Ice، في حال وجود هذه الميزة
نظام التحكّم اإللكتروني بالثبات يشتمل على نظام التحكّم بالجّر

العادم مزدوج من الفوالذ المقاوم للصدأ مع تصميم المخرج المعدنّي 
المدمج بالواجهة الخلفية السفلّية

مكبح اإليقاف، إلكترونّي
عجلة وإطار احتياطيان موّفران للمساحة

عجلة القيادة متحسسة للسرعات، نظام التوجيه بالمسنن والبنيون مع نظام 
كهربائي بجهد متغّير

نظام التعليق، مستقّل على العجالت األربع بقوائم ماكفرسون االنضغاطية، 
أمامي: 5 وصالت، خلفي

المّيزات الخارجية

قوالب تزيينّية جانبية للهيكل، سفلّية مع لمسات نهائّية مدمجة داكنة
فتحة وقود بدون غطاء داخلي

 مقابض األبواب، الخارجية بلون الهيكل مع لمسات من الكروم 
Satin-Chrome

لمسات للواجهة، سفلّية مع لمسات نهائّية مدمجة داكنة
اإلنارة

مصابيح أمامّية LED مع تشغيل/إطفاء أوتوماتيكّي
اإلنارة عند الدخول: مصابيح جانبّية مثّبتة في الباب في الصف األّول

اإلنارة الخلفية: مصابيح خلفية LED، ومصباح التوقف العلوي الوسطي 
LED بتقنّية CHMSL

المرايا الخارجية للرؤية الخلفّية قابلة للتعديل كهربائياً للسائق والراكب، قابلة 
لإلغالق يدوياً ويمكن تدفئتها

مّساحة للزجاح الخلفّي، بّخاخ ومزيل الصقيع
 Bright عجالت قياس 18 إنش بـ10 قضبان معدنية مطلية مع لمسة نهائية

Silver )يرجى مراجعة الصفحة المطويّة للمزيد من التفاصيل(؛ تتضّمن إطارات 
P235/60R18 لجميع الفصول

Satin-Aluminum قوالب تزيينّية لمحيط النوافذ مع لمسات من األلومنيوم
فتحة سقف UltraView كهربائية، مع ميزة اإلمالة واالنزالق، والفتح/اإلغالق 

السريع، وستارة كهربائية للوقاية من الشمس؛ تتضّمن سكك سطح طولّية 
Satin-Aluminum مع لمسة من األلومنيوم

المقصورة الداخلية

 نظام تشغيل تفاعلي عن ُبعد يعمل على تشغيل تدفئة وتبريد المقاعد 
والمقود القابل للتدفئة )في حال وجود هذه الميزة(، نظام التحكّم بالمناخ 

ومزيل الصقيع الخلفي
نظام تنقية الهواء داخل المقصورة

مساند الذراع أمامّية وسطّية مع حجرات تخزين مخفّية؛ خلفّية وسطّية، قابلة 
للطّي مع حامالت أكواب

نظام الصوت 7 مكّبرات للصوت مع مضّخم صوت إضافّي ونظام إلغاء 
الضوضاء النشط

نظام تجربة مستخدم كاديالك1 للتحكّم بالمعلومات والوسائط الصوتية. 
يتضّمن شاشة عالية الدّقة تعمل باللمس قياس 8 إنش، مع تقنية الراديو 

.SiriusXM2 وميزة HD Radio الرقمّي
نظام التحكّم بالمناخ إلكترونّي، يتحكّم بمنطقتين أوتوماتيكياً مع فتحات 

تهوية في الصف الثاني
نظام التواصل بلوتوث®3 يتعرّف على 10 هواتف ذكية متوافقة مع تقنية 
 ،Type A عدد 4: منفذ في الصف األمامّي من النوع USB بلوتوث؛ منافذ
ومنفذ في الصف األمامّي من النوع Type C بوظائف كاملة، واثنان في 

الصف الثاني للشحن فقط.
كونسول، أمامي وسطي يتضّمن جيوب تخزين جانبية عدد 2 مالئمة 

للكمبيوترات اللوحّية، حجرة تخزين أمامية مغّطاة مع منافذ USB 4 ومأخذ 
طاقة إضافّي، حامالت أكواب عدد 2، مسند للذراع وحجرة تخزين للهاتف 

الذكّي
نظام تثبيت سرعة إلكتروني، مع تثبيت واستئناف السرعة

الديكور، تصميم داخلي بلمسة معدنّية من األلومنيوم
أقفال األبواب يمكن برمجتها مع منع اإلقفال في حال كان المفتاح في 

منفذ تشغيل السيارة
سجادات أرضية للمقصورة األمامية والخلفية

لوحة عدادات تتضّمن شاشة ملّونة لمعلومات القيادة يمكن تعديلها
صندوق تخزين قابل لإلقفال

نظام دخول السيارة بدون مفتاح يتضّمن جهاَزي إرسال عن بُعد ويسمح 
بتشغيل السيارة بكبسة زّر

اإلنارة حّيز القدمين األمامي، إنارة علويّة، ألواح األبواب وفسحة الحمولة
كاميرا الرؤية الخلفية5، عالية الدّقة تؤّمن أوتوماتيكياً رؤية خلفية مع 

خطوط إرشاديّة تشير إلى المسار المتوّقع للمركبة عندما تكون المركبة في 
وضع الرجوع إلى الخلف.

 Ultraview طاقة احتياطية نوافذ كهربائية، نظام صوتي، مرايا، فتحة سقف
)في حال وجود هذه الميزة(، ونظام التكييف، كلها تستمر بالعمل بعد إطفاء 

السيارة لمدة 10 دقائق أو حتى فتح أحد األبواب
قرص دّوار للتحكّم بنظام الترفيه والمعلومات قرص تحكّم دّوار مثّبت في 

الكونسول مع أزرار مخّصصة للوظائف التي يتّم استخدامها غالباً.
المقاعد

المقاعد أمامّية قابلة للتعديل كهربائياً في 8 وضعيات للسائق وقابلة 
للتعديل كهربائياً في 6 وضعيات للراكب مع تعديل كهربائّي لمسند أسفل 

الظهر في وضعيتين
مقاعد الصف الخلفي قابلة للطّي بشكل منفصل بنسبة 60/40

مقاعد مغّلفة بالجلد

عمود التوجيه قابل لالنحناء والتداخل، يدوياً
مقود مغلف بالجلد مع أزرار تحكّم مع بصمة اإلصبع مدمجة بنظام تجربة 

مستخدم كاديالك1 بما فيها التحكم بالصوت ونظام البلوتوث3 للتحكم بواجهة 
الهاتف ونظام تثبيت السرعة التفاعلي

نظام التحكّم عن ُبعد الشامل 3 قنوات، يمكن برمجته
حواجب شمسية للسائق والراكب األمامي مع مرايا يمكن إنارتها

النوافذ، كهربائّية مع ميزة اإلغالق والفتح السريع في األمام، ميزة الفتح 
السريع في الخلف، وتتضمن أقفال أبواب للمقاعد الخلفية وإمكانّية فتح 

النوافذ عن بُعد

األمن والسالمة

الوسادات الهوائية6 وسادة أمامية للسائق والراكب األمامي تفتح على 
مرحلتين، وسادات هوائية للحماية من الصدمات الجانبية، وسادات هوائية 

للركبة ووسادات هوائية رأسية للسائق والراكب األمامي، وسادات هوائية 
رأسية لحماية ركاب المقاعد الجانبية الخلفية. نظام استشعار وجود الراكب، 

مقعد الراكب األمامي.
النظام المساعد على الركن الخلفي5

أحزمة األمان لكافة وضعيات الخصر والكتفين مع أنظمة شد تدريجي للسائق 
والراكب األمامي

نظام منع السرقة تقنية توقيف المحّرك؛ إشارات تنبيه صوتّية
نظام مراقبة ضغط اإلطارات ال يراقب اإلطار االحتياطي

مّيزات متوفرة

حزمة الطقس البارد تتضّمن مقاعد أمامّية قابلة للتدفئة، مقاعد جانبية 
خلفّية قابلة للتدفئة، ومقود قابل للتدفئة

الفئة الرياضيةفئة الفخامة المميزة

استمتع بميزات فئة الفخامة باإلضافة إلى:

دفع رباعي متواصل تقنية المقبض الفاصل الثنائي
نظام الصوت المحيطي Bose  13 مكّبراً للصوت Bose Centerpoint Surround Sound تتضّمن مضّخم 

صوت إضافّي ونظام إلغاء الضوضاء النشط
Medium Silver قوالب تزيينّية جانبية للهيكل، سفلّية مع لمسات معدنّية من الفضي المتوسط

الديكور، الداخلّي تقليمات من األلومنيوم أو الخشب الطبيعّي
Satin-Chrome مقابض األبواب، الخارجية مضيئة بلون الهيكل مع لمسات من الكروم

Medium Silver لمسات للواجهة، سفلّية مع لمسات معدنّية من الفضي المتوسط
مقاعد مغّلفة بالجلد

باب الصندوق كهربائّي يفتح عن بُعد
اإلنارة، محيطية داخلّية لوحة العدادات وألواح األبواب، في األمام والخلف

النظام المساعد على الركن األمامي والخلفي5
نظام التنبيه عند تغيير المسار مع نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء5

 حزمة الذاكرة مقعد السائق، المرآة الخارجية لجهة السائق وعمود التوجيه الكهربائّي )في حال وجود 
هذه الميزة(

المرآة، الداخلّية للرؤية الخلفّية خفوت أوتوماتيكّي
المرآة، الخارجية للرؤية الخلفّية قابلة لإلغالق كهربائياً، خفوت أوتوماتيكّي لجهة السائق، يمكن تدفئتها

نظام المالحة7 مع إرشادات صوتّية ونّصية
نظام التنبيه للسيارات العابرة من الخلف5

نظام المقعد المنّبه للسالمة5
لوحات عتبات أرضية، فسحة الحمولة لمسات من األلومنيوم

Rainsense ماسحات الزجاج
عجالت معدنّية قياس 18 إنش بـ10 قضبان مطلية مع لمسة نهائية Pearl Nickel )يرجى مراجعة الصفحة 

المطويّة للمزيد من التفاصيل(؛ تتضّمن إطارات P235/60R18 لجميع الفصول

مّيزات متوفرة

حزمة الطقس البارد تتضّمن مقاعد أمامّية قابلة للتدفئة، مقاعد جانبية خلفّية قابلة للتدفئة، ومقود قابل 
للتدفئة

حزمة الراحة والرفاهية تتضّمن باباً خلفياً يعمل من دون استخدام اليدين، مقعد الراكب القابل للتعديل 
كهربائياً في 8 وضعيات، مسند أسفل الظهر القابل للتعديل كهربائياً في 4 وضعيات للسائق والراكب 

األمامّي، تهوية وتدليك
حزمة دعم السائق5 نظام تثبيت السرعة التفاعلي - المتطّور ونظام الفرملة األوتوماتيكية األمامية 

والخلفية
حزمة توعية السائق5 تتضّمن نظام التنبيه لالصطدامات األمامية، نظام مؤشر المسافة الفاصلة، نظام 
المساعدة على المحافظة على المسار مع نظام التنبيه عند االنحراف عن المسار؛ فرامل أمامية لمنع 

االصطدام بالمشاة؛ مصابيح أمامية IntelliBeam؛ وفرملة أمامية أوتوماتيكية عند السرعات المنخفضة
حزمة الرؤية المحّسنة5 تتضّمن كاميرا الرؤية الخلفية، نظام الرؤية المحيطة بتقنية HD، مساعدة 

أوتوماتيكية عند ركن السيارة مع الفرملة، وإشارات التفاف مدمجة في مرايا الرؤية الخلفية الخارجّية
حزمة التكنولوجيا تتضّمن مصابيح انعطاف أمامية LED، إشارات التفاف أمامية LED، شاشة معلومات 

منعكسة على الزجاج األمامي، لوحة عدادات ملّونة قابلة للتعديل قياس 8 إنش، شحن السلكّي8، عمود 
توجيه كهربائّي ومؤيّن هواء للمقصورة

 Diamond-Cut/Medium عجالت معدنّية قياس 20 إنش بـ 9 قضبان ديناميكّية مطلية مع لمسة نهائية
Android )يرجى مراجعة الصفحة المطويّة للمزيد من التفاصيل(؛ تتضّمن إطارات P245/45R20 لجميع 

الفصول

استمتع بميزات فئة الفخامة المميزة باإلضافة إلى:

دفع رباعي متواصل تقنية المقبض الفاصل الثنائي
نظام الصوت المحيط Bose  13 مكّبراً للصوت Bose Centerpoint Surround Sound تتضّمن مضّخم 

صوت إضافّي ونظام إلغاء الضوضاء النشط
قوالب تزيينّية جانبية للهيكل، سفلّية مع لمسات باللون األسود الالمع

LED ،مصابيح انعطاف
الديكور، الداخلّي تقليمات من األلياف الكربونية أو الخشب الطبيعّي

مقابض األبواب بلون الهيكل
لمسات للواجهة، سفلّية مع لمسات نهائّية باللون األسود الالمع

LED ،مصابيح إشارات االلتفاف األمامية
الشبك األمامّي باللون األسود الالمع

باب الصندوق كهربائّي يفتح عن بُعد
اإلنارة، محيطية داخلّية لوحة العدادات وألواح األبواب، في األمام والخلف

النظام المساعد على الركن األمامي والخلفي5
نظام التنبيه عند تغيير المسار مع نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء5

المرآة، الداخلّية للرؤية الخلفّية خفوت أوتوماتيكّي
المرآة، الخارجية للرؤية الخلفّية قابلة لإلغالق كهربائياً، خفوت أوتوماتيكّي لجهة السائق، يمكن تدفئتها

نظام المالحة7 مع إرشادات صوتّية ونّصية
نظام التنبيه للسيارات العابرة من الخلف5

سكك سطح طولّية مع لمسة باللون األسود الالمع
نظام المقعد المنّبه للسالمة5

المقاعد، قابلّية التعديل محّسنة مسند أسفل الظهر قابل للتعديل كهربائياً في 4 وضعيات للسائق 
والراكب األمامّي

مقود، رياضّي إطار أكثر سماكًة وجلد بنمط رياضّي
لوحات عتبات أرضية، فسحة الحمولة لمسات من األلومنيوم

قوالب تزيينّية لمحيط النوافذ مع لمسات باللون األسود الالمع
Rainsense ماسحات الزجاج

 Diamond-Cut/Argent Metallic عجالت معدنّية قياس 18 إنش بـ10 قضبان مطلية مع لمسة نهائية
)يرجى مراجعة الصفحة المطويّة للمزيد من التفاصيل(؛ تتضّمن إطارات P235/60R18 لجميع الفصول

مّيزات متوفرة

نظام تعليق رياضي نشط شاسيه نشط مع تحكّم مستمّر بالتخميد
حزمة الطقس البارد تتضّمن مقاعد أمامّية قابلة للتدفئة، مقاعد جانبية خلفّية قابلة للتدفئة، ومقود قابل 

للتدفئة
حزمة الراحة والرفاهية تتضّمن مقاعد مغلفة بالجلد، باباً خلفياً يعمل من دون استخدام اليدين، مقعد 

الراكب القابل للتعديل كهربائياً في 8 وضعيات، تهوية وتدليك للسائق والراكب األمامي
حزمة دعم السائق5 نظام تثبيت السرعة التفاعلي - المتطّور ونظام الفرملة األوتوماتيكية األمامية 

والخلفية
حزمة تنبيه السائق5 تتضّمن نظام التنبيه لالصطدامات األمامية، نظام مؤشر المسافة الفاصلة، نظام 
المساعدة على المحافظة على المسار مع نظام التنبيه عند االنحراف عن المسار؛ فرامل أمامية لمنع 

االصطدام بالمشاة؛ مصابيح أمامية IntelliBeam؛ وفرملة أمامية أوتوماتيكية عند السرعات المنخفضة
حزمة الرؤية المحّسنة5 تتضّمن كاميرا الرؤية الخلفية، نظام الرؤية المحيطة بتقنية HD، مساعدة 

أوتوماتيكية عند ركن السيارة مع الفرملة، ومرايا الرؤية الخلفية الخارجية قابلة لإلغالق كهربائياً مع إشارات 
التفاف مدمجة

حزمة التكنولوجيا تتضّمن شاشة معلومات منعكسة على الزجاج األمامي، لوحة عدادات ملّونة قابلة 
للتعديل قياس 8 إنش، شحن السلكّي8، عمود توجيه كهربائّي ومؤيّن هواء للمقصورة

 Diamond-Cut/Titan Satin عجالت معدنّية قياس 20 إنش بـ5 قضبان مزدوجة مطلية مع لمسة نهائية
)يرجى مراجعة الصفحة المطويّة للمزيد من التفاصيل(؛ تتضّمن إطارات P245/45R20 لجميع الفصول

1. قد تختلف الوظائف بحسب الطراز. يتطّلب تشغيل الوظائف الكاملة أجهزة بلوتوث متوافقة وهواتف ذكية متوافقة، وبعض األجهزة تتطلب وصلة USB.     2. إن قّررت االستمرار في الخدمة بعد الفترة التجريبّية، فسيتّم تجديد باقة االشتراك تلقائياً بعد ذلك. سيكون عليك دفع الكلفة المعتمدة في 
حينه. يتّم تطبيق الرسوم والضرائب. إللغاء االشتراك، يجب االتصال بـSiriusXM على الرقم 2349-635-866-1. يرجى مراجعة اتفاقية العمالء من SiriusXM لمعرفة األحكام الكاملة عبر موقع siriusxm.com. كّل الرسوم والبرمجة خاضعة للتغيير. SiriusXM Radio, Inc. 2018© جميع الحقوق محفوظة.

3. راجع موقع my.cadillac.com/learn لتتعرف على الهواتف المتوافقة مع السيارة.     4. غير متوافق مع جميع األجهزة.     5. يرجى قراءة دليل المالك للحصول على المعلومات الهامة المتعّلقة بالسالمة.     6. مالحظة حول سالمة األطفال: يجب دائماً استخدام أحزمة األمان والمساند الخاصة 
باألطفال المالئمة لعمر طفلك وحجمه، حتى مع الوسادات الهوائّية. حتى في المركبات المجّهزة بنظام استشعار وجود الراكب، يكون األطفال في أمان أكبر عندما يتّم تثبيتهم في المقعد الخلفّي ضمن كرسي أمان األطفال المالئم أو مقعد األمان الداعم لألطفال. االمتناع بأي حال من األحوال عن 

وضع كرسي أمان األطفال المواجه للخلف في المقعد األمامّي ألّي مركبة مجّهزة بوسادة أمامّية نشطة. يرجى مراجعة دليل المالك الخاص بمركبتك وتعليمات كرسي أمان األطفال للمزيد من المعلومات عن السالمة.     7. تغطية الخرائط متوّفرة في الواليات المتحدة األميركية، بورتوريكو وكندا.
8. يقوم النظام السلكياً بشحن أحد هواتف PMA أو Qi المتوافقة. تتمّيز بعض الهواتف بتكنولوجيا الشحن الالسلكّي المدمجة، بينما تتطّلب بعض الهواتف األخرى محوالً خاصاً/غالفاً خلفياً خاصاً. لمعرفة إذا كان الهاتف أو الجهاز متوافقاً يرجى مراجعة my.cadillac.com/learn أو استشارة شركة الهاتف.



1627 ملم

1606 ملم 1603 ملم
2120 ملم

2779 ملم
4599 ملم

1. األمتعــة وقــدرة التحميــل يحدهــا الــوزن وطريقة توزيعه.

XT4 مـقــاســات
المقاسات بصيغة الملليمتر.

2 7 7 9 قاعدة العجالت 
4 5 99 الطول 
2 1 20 العرض األقصى مع المرايا مفتوحة 
16 2 7 االرتفاع 
1606 المسافة بين العجالت، األمامية 
160 3 المسافة بين العجالت، الخلفية 

المّيزات الخارجية

60.2 نظام الدفع األمامي سعة الوقود )لتر، تقريباً( 
61.7 نظام الدفع الرباعي المتواصل  
المقاعد الخلفية مستقيمة، 637.2 سعة الحمولة1 )لتر( 
المقعد تّم طّيه، 1384.8  
2/3 المقاعد 

السعات

في الخلف في األمام   
100 4  10 26 حّيز القدمين 
966  9 7 0 حّيز الرأس 
1 266  13 8 5 حّيز الجلوس 

المقصورة الداخلية

2 0 1 9 X T 4 كــاديــالك 

فوائد ومصلحة المالك

إّن مالك سياراتنا األفضل دائماً. لهذا السبب تأتي جميع موديالت 2019 مجهزة بمجموعة شاملة من الميزات 
cadillac.com/ownership/benefits الهامة للمالك. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة

 مالحظة مهمة حول التعديالت والضمانات

عمليات التركيب أو التعديالت على تجهيزات المركبة األصلّية )أو الشاسيه( كما توّزعها جنرال موتورز ال يغّطيها الضمان 
المحدود للمركبات الجديدة التابع لجنرال موتورز. الشركة المتخّصصة بتعديل الهياكل، المتخّصص بالتجميع، المتخّصص بتركيب 

التجهيزات أو المتخّصص بتعديل السيارات هو المسؤول الوحيد عن الضمانات على الهيكل أو التجهيزات أو أّي تعديالت )أو 
أّي تأثيرات لهذه التعديالت( على أّي من القطع، أو المكّونات، أو األنظمة، أو المجموعات التي قامت جنرال موتورز بتركيبها. 
جنرال موتورز غير مسؤولة عن سالمة أو جودة التصميم، أو الميزات، أو المواد، أو المهارة الحرفّية ألّي تعديالت يجريها هؤالء 

المستخدمون.

 المحّركات

تم تجهيز منتجات كاديالك بمحركات تنتجها جنرال موتورز أو الموردين لشركة جنرال موتورز في جميع أنحاء العالم. وقد يتم 
استخدام محركات منتجات كاديالك في نماذج وطرازات أخرى من جنرال موتورز.

 خط التجميع

مركبات كاديالك ومكوناتها يتم تجميعها أو تصنيعها من قبل وحدات تشغيل شركة جنرال موتورز، الشركات التابعة لها أو 
الموردين لشركة جنرال موتورز في جميع أنحاء العالم. في بعض األحيان يكون من الضروري إنتاج سيارات كاديالك مع مكونات 
مختلفة أو من مصادر مختلفة عن المقررة أصالً. قد تكون بعض الخيارات غير متوفرة عندما يتم تجميع مركبتك، لذا نقترح عليك 

التحقق من أن سيارتك تشمل المعدات التي طلبتها أو، إذا كان هناك تغييرات، أنك تقبل بها.

 مالحظة حول سالمة األطفال

يجب دائماً استخدام أحزمة األمان والمساند الخاصة باألطفال المالئمة لعمر طفلك وحجمه، حتى مع الوسادات الهوائّية. حتى 
في المركبات المجّهزة بنظام استشعار وجود الراكب، يكون األطفال في أمان أكبر عندما يتّم تثبيتهم في المقعد الخلفّي 

ضمن كرسي أمان األطفال المالئم أو مقعد األمان الداعم لألطفال. االمتناع بأي حال من األحوال عن وضع كرسي أمان 
األطفال المواجه للخلف في المقعد األمامّي ألّي مركبة مجّهزة بوسادة أمامّية نشطة. يرجى مراجعة دليل المالك وتعليمات 

كرسي أمان األطفال للمزيد من المعلومات عن السالمة.

 المعلومات حول سحب المقطورات والقيادة على الطرقات الوعرة

يرجى زيارة موقع cadillac.com ومراجعة دليل المالك بدّقة لمعرفة معلومات السالمة المهّمة حول سحب المقطورات 
والقيادة على الطرقات الوعرة على متن مركبتك.

معلومات هامة حول هذا الكتّيب

لقد بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا الكتّيب شامالً قدر اإلمكان. لكّن الشركة تحتفظ بحقها بإدخال أي تعديل في أي وقت ومن 
دون سابق إنذار في ما خص األسعار أو األلوان أو المواد أو التجهيزات أو المواصفات أو الطرازات وتوّفرها. جميع المواصفات 
واألبعاد والقياسات والنسب واألرقام األخرى المذكورة في هذا الكتّيب، أو أي كتّيب آخر يتوفر في معرض الوكيل أو ُمرفق 

بالسيارة، هي أرقام وبيانات تقريبية مصادرها مخططات التصميم والهندسة والنماذج األولية للسيارات واالختبارات. وقد 
تختلف مواصفات سيارتك عما هو مذكور وذلك لتعدد مصادر التصنيع ونوعية التجهيزات. قد يطرأ على المعلومات المذكورة 

في هذا الكتّيب بعض التعديل منذ تاريخ طبعه، لذا ُيرجى مراجعة وكيل كاديالك للحصول على كامل التفاصيل. تحتفظ 
كاديالك، بحقها في تحديد مدة سنة الطراز ألي منتج وألي سبب كان، أو في بدء سنوات الطراز وإنهائها في أوقات مختلفة. 

قد تخسر بعض مّيزات المركبات منفعتها مع مرور الوقت نتيجة التقادم بسبب التغييرات التكنولوجّية. ما لم يتم ذكر خالف ذلك، 
تستند كّل المزاعم إلى فئة السيارات الرياضية المتعّددة االستخدامات الصغيرة الفخمة لدى جنرال موتورز وإلى المعلومات 

التنافسّية الحديثة المتوّفرة. باستثناء كّل مركبات جنرال موتورز األخرى..

طلبّيات األساطيل

قد يتم إلغاء بعض المواصفات القياسية من طلبات األساطيل. يرجى مراجعة الوكيل للتفاصيل.

الضمان المحدود للمركبات الجديدة

ضمان محدود للقوة المحّركة قابل للتحويل لطرف آخر لمّدة 6 سنوات/100,000 كلم تأتي كّل سيارة كاديالك 2019 مع 
ضمان محدود للقوة المحّركة قابل للتحويل لطرف آخر لمّدة 6 سنوات/100,000 كلم )أيهما يأتي أوالً(. برنامج المساعدة على 

الطرقات 24/7 على مدار الساعة وبرنامج خدمة التوصيل مشموالن أيضاً طوال مّدة الضمان المحدود للقوة المحّركة. يرجى 
مراجعة وكيل كاديالك للتفاصيل.

ضمان محدود للسيارة بأكملها لمدة 4 سنوات/100,000 كلم ستغّطي كاديالك كّل سيارة طراز 2019 بأكملها من المصّد 
إلى المصّد لمّدة 4 سنوات/100,000 كلم )أيهما يأتي أوالً، يرجى مراجعة الوكيل للمزيد من التفاصيل(، من دون خصم، بدءاً 

من التاريخ األصلّي للوضع في الخدمة، إلجراء التصليحات التي يغّطيها الضمان والتي يتوّجب إجراؤها نتيجة عيوب في المواد 
و/أو التصنيع. التآكل على صفائح الهيكل الناتج عن العيوب تشمله التغطية أيضاً بموجب الضمان المحدود للسيارة بأكملها. 

باإلضافة إلى ذلك، ستتّم تغطية التآكل الناتج عن الصدأ لمّدة 6 سنوات/100,000 كلم )أيهما يأتي أوالً؛ يرجى مراجعة الوكيل 
للمزيد من التفاصيل(.

2019© جنرال موتورز. جميع الحقوق محفوظة. العالمات الظاهرة في هذا الكتّيب هي ماركة مسجلة أو عالمات الخدمة لشركة جنرال موتورز، فروعها والشركات التابعة لها أو المرخصين من قبلها. Apple، وiPhone، وApple CarPlay هي عالمات تجارية لشركة Apple، ومسجلة في الواليات المتحدة 
 SiriusXM هي عالمة تجارية مسجلة لشركة SiriusXM Satellite Radio .في الواليات المتحدة والبلدان األخرى Bose هي عالمات تجارية لشركة AudioPilotو ،Centerpointو ،Brembo. Bose هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Google. Brembo هي عالمة تجارية لشركة Android .وبلدان أخرى

.Wi-Fi Alliance® هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi . Radio



2 0 1 9 اإلطـــارات

فـئـة الـفـخـامـة

فـئـة الـفـخـامـة الـمـمـيـزة

الـفـئـة الـريـاضـيـة

X T 4 كــاديــالك 

عجــالت قيــاس 18 إنش بـ10 قضبان شــعاعية 
معدنيــة مطلّيــة مع لمســات فضية المعة

إطــارات قيــاس 18 إنش بـــ10 قضبان معدنية 
PEARL NICKEL مطليــة مــع لمســة نهائية

عجــالت قيــاس 18 إنــش بـــ10 قضبان شــعاعية معدنية مطلّية 
DIAMOND-- CUT/ARGENT METALLIC مع لمســات

عجــالت قيــاس 20 إنش بـ9 قضبان شــعاعية 
معدنيــة ديناميكيــة مطلّية مع لمســات 

DIAMOND - CUT/MEDIUM ANDROID

 عجــالت معدنّيــة متوّفــرة قياس 20 إنش 
بـــ5 قضبــان مزدوجــة مطلية مع لمســة نهائية 

DIAMOND-CUT/TITAN SATIN



LIGHT PL ATINUM
مقاعــد مغّلفة بالجلد

أسود فحمي
مقاعــد مغّلفة بالجلد

أسود فحمي
مقاعد بمســاحات جلدية مع لمســات 

MINI-PERFORATED1

L IGHT PL ATINUM
مقاعــد مغّلفة بالجلد

LIGHT PL ATINUM
مقاعد بمســاحات جلدية مع لمســات 

MINI-PERFORATED1

SEDONA
مقاعد بمســاحات جلدية مع لمســات 

MINI-PERFORATED1

مساحات أسود 
فحمي

مساحات أسود 
فحمي

مساحات أسود 
فحمي

مساحات أسود 
فحمي

مساحات أسود 
فحمي

مساحات أسود 
فحمي

تقليمــات معدنّية 
من األلومنيوم

تقليمــات من 
األلومنيوم بلمســات 

DIAMOND-CUT

تقليمــات من 
األلومنيوم بلمســات 

DIAMOND-CUT

تقليمــات خشــبية عالية 
اللمعان بلمســات 

LINEAR GALAXY

تقليمــات خشــبية عالية 
اللمعان بلمســات 

LINEAR GALAXY

تقليمــات خشــبية عالية 
اللمعان بلمســات 

FINELINE CALICO

2 0 1 9 الـتـولـيــفـات الـداخـلـيــة

فئة الفخامة

الفئة الرياضية

فئة الفخامة المميزة

X T 4 كــاديــالك 

1. تتطّلــب حزمــة الراحــة والرفاهية.

أسود فحمي
مقاعــد مغّلفة بالجلد

أسود فحمي
مقاعد بمســاحات جلدية مع لمســات 

MINI-PERFORATED1

L IGHT WHEAT
مقاعــد مغّلفة بالجلد

LIGHT WHEAT
مقاعد بمســاحات جلدية مع لمســات 

MINI-PERFORATED1

مســاحات بلون أسود 
فحمي مع لمســات 

CINNAMON بلــون القرفة

مســاحات بلون أسود 
فحمي مع لمســات 

CINNAMON بلــون القرفة

مســاحات بلون أسود 
 RED فحمي مع لمســات

باللون األحمر

مســاحات بلون أسود 
 RED فحمي مع لمســات

باللون األحمر

تقليمــات مــن ألياف الكربون 
عالي اللمعان بلمســات 

TWENTY-TWO

تقليمــات مــن ألياف الكربون 
عالي اللمعان بلمســات 

TWENTY-TWO

تقليمــات مــن ألياف الكربون 
عالي اللمعان بلمســات 

 MORELLO أحمر 

تقليمــات مــن ألياف الكربون 
عالي اللمعان بلمســات 

 MORELLO أحمر 



2 0 1 األلـــوان الــخــارجــيــة9 X T 4 كــاديــالك 

STELL معدنّي1فضــي المع معدني AR أســود

أحمــر HORIZON بطبقتين1أبيض كريســتال 3 طبقات1

رمــادّي SHADOW معدنّي1برتقالــّي AUTUMN معدنّي1

أزرق TWILIGHT معدنــّي1

1. متوّفــر بتكلفــة إضافية.


